Styremøte i Nes JFF 03.03.2017
De som møtte: Ole Petter Haugen, Tor Dalevold, Jan Sauthon, Erling Brekke, Sverre A.
Hamre, Thorbjørn Erntzen, Irene Hagen, Terje Normann.
Referate sendes også til: Joar Tolpinrud, Kåre P. Rasmushaugen, Irene Holmen.

Sak 18/17: Gjennomgått styret og gruppene som ble valgt på årsmøtet.
Sak 19/17: Referatet fra styremøtet 10.2.17.



Vipps vil vi bruke på banen. Tor undersøker hvordan dette skal gjøres.
4H og Janne vil møte på banen for å skyte med hagle. Sverre er klar til å gjøre dette.
Det blir i begynnelsen av mars. Ingen andre merknader til referatet.

Sak 20/17: Spørreundersøkelsen fra NJFF vil Ole P. ta seg av.
Sak 21/17: Budsjett for 2017:















Det blei en del «prat» om jaktkortsalg/rapportering. Ingen konklusjon om dette, men
mange positive ideer.
Fiskegruppa: 5000,- som står som «diverse» i budsjettet. Vi ser for oss at det kan
brukes til å lage Trytetjern til abborvann (fiske med garn/ruse ol.).
Fiskekortpris er lurt å holde på nåværende pris.
Hytte/bane: Ole P. forklarte hva beløpene i budsjettet innebar. Veslerommet i
Todalshytta må tas opp og legge stein, sand, betong, isopor og tregulv. Ole P. skal ta
dette opp med kommunen. Jan Sauthon vil ta seg av dette prosjektet.
Baneutvalg rifle: 5000,- til riflekurs er til Irene Hagen.
Utgifter til jaktfelt: 10000,Det må systematiseres påmelding, inntekter inn og ut i forbindelse med det årlige
jaktfeltstevne.
Baneutvalg, hagle: Det var mindre inntekter i 2016 fordi skytingen ble arrangert på
fredager. Går tilbake til torsdag.
Fjernkontroll og kaster vil beløpe seg til 25000,-. Fullt utbygd vil sluttsummen komme
på 35000,-.
Instruktørkurs i hagle for Ole Kristian Espeseth. Styret går inn for det. Ca. pris 2400,Sverre A. Hamre og Thorbjørn Erntzen gis tilgang på vår hjemmeside for å legge ut
info om skytingen på banen.
Hund- og viltstell: Vi er åpne for at Joar Tolpinrud går aversjonskurs(el-dressur) for
dressur av hunder. Han kan gjerne samarbeide med Anders Halland.
Kvinnekontakt: 2500,- til nedskjæring/behandling/tilberedning av viltkjøtt. Styret går
inn for dette, og er det for lite, kan hun søke om mer.
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Sak 22/17: Delt ut brev fra Helge Runar Brathen og Jørgen Flesvik. Disse blir behandlet på et
seinere møte.
Sak 23/17: Orientering om våpenbunkersen på banen. Orienterte om nøklene som skal
brukes. Må godkjennes av lensmann.
Sak 24/17: Styremøtene vil bli holdt på torsdager.

Ref.

Terje Normann
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